O Diadorim reúne, em um só lugar,
as informações sobre as políticas
editoriais das revistas científicas
brasileiras, de um jeito fácil.
As informações ajudam os
produtores de bases de dados
de texto completo saberem se
podem ou não armazenar os artigos
publicados pelas revistas. Além de
permitir aos autores conhecerem as
revistas de acesso aberto.
As políticas adotadas são informadas
diretamente pelos editores no
Diadorim.

SITE

www.ibict.br/diadorim
E-MAIL

diadorim@ibict.br
Para cadastrar a política de uma
revista basta acessar a página

www.ibict.br/diadorim
registrar o editor responsável pela
revista e preencher um formulário.
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Informações
sobre as políticas
editoriais das
revistas científicas
brasileiras ao
seu alcance

Saiba a importância
de cadastrar
informações sobre
sua revista no
Diadorim
O cadastro no Diadorim serve
para que a política da sua revista
seja conhecida pelos autores dos
artigos e por quem administra as
bases de dados de texto completo.
A cada dia aumenta o número
de bases de dados criadas por
instituições de ensino e pesquisa
para disponibilizar os trabalhos
publicados por seus pesquisadores.
Para que o armazenamento,
acesso e uso dos artigos científicos
respeite as condições estabelecidas
pela revista é importante a
política editorial ser registrada
e divulgada.

Conheça os
benefícios do
Diadorim
O Diadorim dá visibilidade às
revistas brasileiras pelas múltiplas
possibilidades de consulta: por
área do conhecimento, por tipo
de licença, por permissão de
acesso entre outras.
Promove a visibilidade internacional
por meio da inserção das revistas
brasileiras ao Sherpa/Romeo
(www.sherpa.ac.uk/romeo/),
diretório que reúne as políticas
editoriais das revistas científicas
de outros países.

As políticas são categorizadas por cores, conforme permissão de
armazenamento das versões dos artigos em bases de dados de texto completo:
Verde: Permite versões pré-print e pós-print dos artigos
Azul: Permite versões pós-print dos artigos
Amarelo: Permite versões pré-print dos artigos
Branco: Não permite o armazenamento de nenhuma versão dos artigos em
bases de dados de texto completo

Editores informam no
Diadorim a política editorial
para armazenamento,
acesso e uso dos artigos
de sua revista em bases de
dados de texto completo.

Diadorim organiza
e disponibiliza as
informações.

Diadorim envia as
informações sobre as
políticas das revistas
científicas brasileiras
para diretório
internacional.

Gestores das bases de dados
de texto completo saberão
se podem ou não depositar os
artigos e em que condições;
Autores de todo o mundo
conhecem a política da
revista e podem escolher
onde publicar seus trabalhos.

As políticas estabelecidas
pelas editoras serão mais
facilmente conhecidas e
adotadas pelas bases de
dados das instituições.
As revistas ficam
amplamente visíveis.

